
PATVIRTINTA 

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-                                               

    darželio direktoriaus 

2022 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-28 

 

 

VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO  

2022–2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 
 

 1. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio (toliau - lopšelis-darželis) 2022–2024 metų 

korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos 

pasireiškimo galimybėms lopšelyje-darželyje mažinti. 

 2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 

Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos 

nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. 

 3. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, 

veiksmingesnę ir viešesnę lopšelio-darželio darbuotojų veiklą. 

             4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad lopšelyje-darželyje įgyvendinant jam 

nustatytus uždavinius, gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai, padarant korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas ir kitas su korupcija susijusias veikas.  

 Korupcija – įstaigos darbuotojo piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos sau ar kitam 

asmeniui viešajame ar privačiame sektoriuje. 

 5. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Varėnos „Žilvičio“ vaikų 

lopšelio-darželio darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio 

neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.  

II SKYRIUS  

APLINKOS ANALIZĖ 

 

 6. Veiksniai ir lopšelio-darželio veiklos sritys, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo 

prielaidos: 

            6.1. darbuotojų personalo formavimas; 

            6.2. viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas ir vykdymas; 

            6.3. vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes; 
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            6.4. lopšelio-darželio biudžeto naudojimas. 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  
 

            7. Programos strateginis tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę lopšelyje-

darželyje, šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, stiprinti pilietiškumą ir 

netoleranciją korupcijai ir diegti sąžiningo elgesio standartus. 

 8. Programos tikslai: 

 8.1. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti lopšelyje-darželyje ir jas 

šalinti. 

 8.2. Sukurti ir įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą, 

skatinančią plėtoti ryšius tarp administracijos, darbuotojų, šeimų, šalinti prielaidas pasinaudoti 

tarnybine padėtimi. 

 8.3. Plėtoti antikorupcinę kultūrą, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą ugdymo įstaiga.  

 9. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi programos uždaviniai: 

 9.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą; 

 9.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė; 

 9.3. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami lopšelio-

darželio bendruomenei; 

 9.4. skatinti lopšelio-darželio bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą, ugdyti 

bendruomenės narių pilietinį sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai; 

  

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 10. Programoje nustatytų tikslų pasiekimas vertinamas pagal Programos priemonių plane 

nustatytus tikslo rezultato kriterijus. 

 11. Už antikorupcinių veiksmų kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos 

srityje pagal kompetenciją atsako lopšelio-darželio vadovas. 

 12. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kuriame 

nustatomos korupcijos prevencijos priemonės, jų įgyvendinimo terminai ir vykdytojai.  

 13. Už Programos įgyvendinimą atsakingas lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas, jis 

užtikrina atsakingų darbuotojų veiksmus, nukreiptus kovai su korupcijos apraiškomis.  

 14. Iki einamųjų metų vasario 1 d. lopšelis-darželis teikia ataskaitą Varėnos rajono 

savivaldybės Antikorupcijos komisijai už praėjusiais metais įgyvendintas priemones pagal lopšelio-

darželio 2022–2024 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą. 
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V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 15. Laukiamas Programos įgyvendinimo rezultatas – užkirsti kelią palankioms korupcijai 

sąlygoms atsirasti lopšelyje-darželyje. 

 16. Ši Programa skelbiama lopšelio-darželio interneto svetainėje, skiltyje „Korupcijos 

prevencija“. 

 

________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      PATVIRTINTA 

      Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-                                               

        darželio direktoriaus 2022 m. gegužės 4 d.              

       įsakymu Nr. V-28 

 

VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 

2022-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo laikas Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1.  Korupcijos prevencijos komisijos sudarymas, 

atsakingo asmens paskyrimas. 

2022 m.  

II ketvirtis 

Direktorius Bus sudaryta komisija, paskirtas 

atsakingas asmuo  

2.  Skelbti korupcijos prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo planą lopšelio-darželio interneto 

svetainėje  

2022 m.  

II ketvirtis 

Lopšelio-darželio 

korupcijos prevencijos 

komisija  

Visuomenė informuota apie 

įstaigos korupcijos prevencijos 

programą 

3.  Viešai skelbti lopšelio-darželio interneto svetainėje 

informaciją apie laisvas darbo vietas įstaigoje 

Pagal poreikį Direktorius Skaidriai vykdomas darbuotojų 

priėmimas, atleidimas iš darbo 

4.  Viešai skelbti informaciją apie numatomus 

viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų organizavimo 

tvarką lopšelyje-darželyje 

Kasmet  Ūkvedys Užtikrinamas viešumas 

5.  Vaikų priėmimą į lopšelį-darželį vykdyti 

vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka 

Nuolat Direktorius  Tinkamai įgyvendinami Varėnos 

rajono savivaldybės tarybos 

sprendimai   

6.  Viešai skelbti lopšelio-darželio interneto svetainėje 

informaciją apie laisvas vietas lopšelio-darželio 

grupėse 

Iki  kiekvieno 

mėn. 10 dienos 

Direktorius  Užtikrinamas viešumas 

7.  Lopšelio-darželio biudžeto lėšas naudoti pagal 

patvirtintas sąmatas 

Nuolat  Direktorius  Lėšos tinkamai ir kryptingai 

naudojamos pagal suplanuotus 

straipsnius, įstaigos poreikius 

8.  Lopšelio-darželio interneto puslapyje skelbti 

lopšelio-darželio finansinės būklės ataskaitas, 

finansinių ataskaitų rinkinių aiškinamuosius raštus 

Kas ketvirtį   Direktorius  Visuomenė informuota apie 

skaidrų ir tinkamą lėšų 

panaudojimą 
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9.  Supažindinti lopšelio-darželio darbuotojus su 

korupcijos prevencijos programa ir programos 

įgyvendinimo priemonių planu 

2022 m.  

II ketvirtis 

Direktorius  Ugdys pilietiškumą ir 

nepakantumą korupcijai 

10.  Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir, 

esant būtinybei, įtraukti antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas bei priemones.  

Kasmet Direktorius  Didins darbuotojų atsakomybę 

11.  Lopšelio-darželio metinę veiklos ataskaitą teikti 

lopšelio-darželio tarybai bei Varėnos rajono 

savivaldybės tarybai   

Pagal grafiką 

 

Direktorius Vykdomas lopšelio-darželio 

bendruomenės informavimas apie 

įstaigos ugdomąją, finansinę ir 

ūkinę veiklą 

12.  Esant būtinybei peržiūrėti ir prireikus - papildyti 

korupcijos prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą 

Esant reikalui Lopšelio-darželio 

korupcijos prevencijos 

komisija 

Veiksminga lopšelio-darželio 

korupcijos prevencijos programa 

13.  Nagrinėti gautus skundus, pranešimus dėl galimų 

korupcijos atvejų 
Pagal poreikį Lopšelio-darželio 

korupcijos prevencijos 

komisija 

Mažės korupcijos galimybė 

lopšelyje-darželyje 

 

 

______________________ 

 


